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มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Political Science Program in Political Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ชื่อย่อ : ร.บ. (รัฐศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Political Science)
ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Political Science)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ/หรือ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญากับผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาเห็นชอบ / อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ พ.ศ. 2552
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
6.3 คณะกรรมการวิ ช าการ เห็ น ชอบให้ น าเสนอหลั ก สู ต รต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นชอบให้นาเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
6.5 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันที่
28เดือน เมษายน พ.ศ. 2556
7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมี ค วามพร้อ มเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ ปริ ญ ญารั ฐ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สามารถเข้าทางานใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์การภาครัฐทั้ งในหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การเอกชน ทั้งหน่วยงานภาคธุรกิจและองค์การภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดย
เน้นสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการเมืองการปกครอง ด้านการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน ด้าน
การนโยบายและแผน ด้ า นการบริ ห ารนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นการบริ ห ารการบริ ก าร
การเกษตรทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
ด้านวิชาการและวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
9.1 อาคารเทพ พงษ์พ านิช วิท ยาลัย บริหารศาสตร์ อาคารเรียนรวมและอาคารอื่น ๆ
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
9.2 อาคารเรียนรวมและอาคารอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดแพร่
10. สถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การพั ฒ นาที่ จ าเป็ น ต้ อ งน ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตร
นับแต่ประเทศไทยได้เริ่มต้นใช้กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาแบบสมัยใหม่ มานับแต่ปี
พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ตราบจนถึงปัจจุบันได้ทาให้เกิดผลกระทบอันก่อตัวกลายเป็นปัญหานานัปการ
ที่กาลังรุมเร้าสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ โดยมีสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้คือ การพึ่งพิงเงินทุนต่างประเทศ การ
ให้ความสาคัญกับการส่งออกเป็นหลัก ระบบการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรและรายได้ที่ขาด
ความเท่าเทียมอย่างรุนแรง การพัฒนาที่ทาลายภาคการเกษตร หรือการดึงภาคการเกษตรเข้ามารับ
ใช้ภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ทาลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในส่วนของมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลพวงแห่ งการพัฒนากระแสหลักได้สร้างปัญหา
ทางสั งคมตามมาอีก หลายประการ อาทิ ปัญ หาด้านแรงงาน ปัญ หาละเมิดสิท ธิเ ด็ก และสตรีซึ่ ง
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด กับ ปัญ หาแรงงานต่างด้าว และปัญหาด้านเพศสภาวะ (Gender Aspects)
การค้าประเวณี ปัญหาด้านสาธารณะสุข การล่มสลายของสังคมชนบท ปัญหาการแย่งชิงสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างท้องถิ่นกับภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่กาลังทวีความรุนแรงขึ้นทุก
ขณะ และลุกลามเข้าสู่ปริมณฑลทางการเมือง กลายเป็นวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติ
นับแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงบัดนี้
สถานการณ์ทั้งหมดดังกล่าวย่อมเป็นที่รั บรู้และยอมรับของคนโดยทั่วกันว่าเป็น “ความจริง
ทางสังคม” (Social Reality) และเราก็มิอาจปฏิเสธการดารงอยู่ของปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่อาจอาศัยเครื่องมือหรือเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ มาใช้เป็น
พื้นฐานในการแก้ไขหรือคลี่คลายปั ญหา หากจาเป็นอยู่ที่จะต้องอาศัย “การรับรู้และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างเท่าทัน” เป็นพืน้ ฐานหลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในหมู่ประชาชน
ดังนัน้ ในการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงจาเป็นต้องมุง่ เน้นที่การสร้างฐานคติทาง
การเมืองแบบมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง ของประชาชนและท้องถิ่น ประกอบกับทักษะการบริหาร
กิจการสาธารณะบนฐานความสามารถในการทาวิจัยหรือความสามารถในการนาผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของชุมชน อันจะเป็นรากฐานสาคัญที่จะ

นาไปสู่กาสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง นาไปสู่การมีธรรมาภิบาลในองค์การต่าง ๆ ทุกระดับ นาไปสู่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และยังเป็นกุญแจดอกสาคัญดอกหนึ่งต่อ
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่การเป็น Organic Green และ Eco
University ในอนาคต
11. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
โดยการมุ่งเน้นไปที่การสร้างฐานคติทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ
ประชาชนและท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งเป้าพัฒนานักศึกษาหลักสูตรให้มีทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ เพื่อการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและสร้างข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บนฐานของความรู้และเข้าใจอย่าง
ลึก ซึ้งในรากฐานทางปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิ ดทางรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ตลอดจนการบูรณาการความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ เพื่อขยายโลกทัศน์ในการมองปรากฏการณ์ทางสังคม
อย่างรอบด้าน
นอกจากนีห้ ลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตยังมุ่งพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา
ในด้านการวิ จัย ทางรัฐ ศาสตร์ -สั งคมศาสตร์ เพื่อเป็ นเครื่องมือ สาคัญ ในการสร้างองค์ค วามรู้
ตลอดจนเพื่อการสกัดความรูแ้ ละข้อมูลจากงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาหรือ
การแก้ไขปัญหาโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแก่สังคมในทางลบ
และทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้และความคิดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น
ไปสู่ภาคปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะทางสังคม หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
จึงได้ออกแบบให้มีก ระบวนวิชาด้านรัฐ ประศาสนศาสตร์ เพื่อเพิ่มทัก ษะด้านการบริหารกิจการ
สาธารณะไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านนโยบายสาธารณะ การบริหารองค์การ การบริหารทุนมนุษย์ การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการคลังสาธารณะ
เหล่านีเ้ พื่อเป็นเครื่องมือสาคัญแก่นักศึกษาในการแปรความคิดสูก่ ารปฏิบัติ
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยที่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตมุง่ เน้นที่การสร้างการมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่าง
แท้จริงของประชาชนและท้องถิ่น ผ่านการหล่อหลอมนักศึกษาให้มคี วามรู้ ทักษะและความสามารถ
ดังที่กล่าวมาแล้วนัน้ นอกจากจะเป็นรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู้การสร้างชุมชนเข้มแข็ง – ท้องถิ่น
เข้มแข็ง นาไปสู่

การมีธรรมาภิบาลในองค์การต่าง ๆ ทุกระดับ ตลอดรวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์แล้วนั้น ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นกุญแจสาคัญดอกหนึ่งที่มผี ลต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยเหตุว่ามิใช่แต่เพียงการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หากแต่เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนของสังคมเท่านั้น จึงจะ
สามารถสร้างความชอบธรรมและการยอมรับจากประชาชนและชุมชนในการตัดสินใจเลือกว่าจะ
ดาเนินแนวทางใดเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสาคัญแก่เกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยสีเขียว) ซึ่งความเป็นสีเขียวนีย้ อมหมายรวมถึงการเมืองสีเขียวด้วยเช่นกัน (และ
มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ดังที่ Harold D. Lasswell (1953) นักรัฐศาสตร์คนสาคัญได้นยิ ามการเมืองไว้
ว่า “การเมือง เป็นการตัดสินว่า ใครจะได้อะไร เมื่อใด และอย่างไร”
12. ความสั ม พันธ์กั บ หลั ก สู ต รอื่ นที่เ ปิดสอนในคณะ / ภาควิชา / หลั ก สู ต รอื่นของ
มหาวิทยาลัย
12.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาแกน ได้แก่
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
12.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ด้วยความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ในการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ของทั้ง
2 หลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยน และใช้รายวิชาร่วมกัน ทั้งในกลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ และกลุ่ม
วิชาเอกเลือก (โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตร) เพื่อลดความซ้าซ้อนของวิชาที่มีเนื้อหา
ซ้าซ้ อนหรื อใกล้เ คีย งกั น และเพิ่ม สิท ธิโ อกาสแก่นั ก ศึก ษาในการเลื อกเรีย นวิ ชาที่ตรงต่ อความ
ต้องการมากยิ่งขึน้
- เปิดรายวิชา รศ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น (PO 101 Introduction to Political Science)
ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตามการร้องขอ
นักศึกษาจากคณะอื่นสามารถเลือกลงวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่มีเปิดในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นวิชาเอกเลือกหรือวิชาเลือกเสรีได้ตาม
เงื่อนไขที่รายวิชาหรือหลักสูตรนั้น ๆ ได้กาหนดไว้

12.3 การบริหารและการจัดการ
มีการประชุมหารือระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้สอนในกลุ่มวิชา/รายวิชา
ในหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะอื่น ๆ เพื่อให้ได้เนื้อหาความรู้ ทักษะ ที่ตรงตามความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ให้มผี ปู้ ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอีย ดของรายวิชา การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลและประเมินผล

3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

138 หน่วยกิต

30
6
6
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

102
24
57
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กช 321
CM 321
ศท 021
GE 021
ศท 022
GE 022
ศท 104
GE 104
ศท 302
GE 302
ศศ 101
EC 101

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy and Sustainable Development
สังคมศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Social Sciences in Everyday Life
อารยธรรมโลก
World Civilization
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
สังคมและวัฒนธรรมไทย
Thai Society and Culture
เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวันและการประกอบการ
Economics in Daily Life and Operation

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เลือก 2 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
ศท 011
มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
GE 011
Man and Arts Appreciation
ศท 012
จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
GE 012
Psychology and Human Behavior
ศท 013
สุขภาพเพื่อการดารงชีวิต
GE 013
Health of Life
ศท 180
ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
GE 180
Art and Creative Thinking
ศท 304
ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
GE 304
Liberal Art of Intellectuals

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

ศท 305
GE 305

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
3 (3-0-6)
History and Development of Lanna

- กลุ่มวิชาภาษา
ศท 031
การใช้ภาษาไทย
GE 031
Thai Language Usage
ศท 141
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
GE 141
Fundamental English 1
ศท 142
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
GE 142
Fundamental English 2
ศท 245
ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
GE 245
English for Social Science 1

12 หน่วยกิต
3 (1-4-4)

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผษ 100
เกษตรเพื่อชีวติ
AP 100
Agriculture for Life
และเลือก 1 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
วท 101
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
SC 101
Science for Life
วท 102
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SC 102
Development of Science and Technology
ศท 014
การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
GE 014
Information Searching for Academic Study
วอ 101
วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวติ ประจาวัน
EI 101
Basic Engineering in Daily Life
วอ 102
นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
EI 102
General Aspects of Food and Drug

6 หน่วยกิต
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
รศ 101
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
PO 101
Introduction to Political Science
รศ 102
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
PO 102
Introduction to International Relations
รศ 103
ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมืองและจริยศาสตร์
PO 103
Political and Ethical Philosophy, Theories and Concepts
รศ 104
หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย
PO 104
Fundamental Legal Principles
รศ 201
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
PO 201
Constitution and Political Institution
รศ 211
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองไทย
PO 211
Thai Government and Politics in Historical Development
รป 111
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
PA 111
Introduction to Public Administration
ศป 241
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
LR 241
English Language Practice 1
ศป 242
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
LR 242
English Language Practice 2
ศป 243
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
LR 243
English Language Practice 3
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รศ 212
การเมืองการปกครองส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น
PO 212
Regional and Local Government and Politics
รศ 213
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
PO 213
International Relations Theory
รศ 214
สังคมวิทยาการเมืองเบือ้ งต้น

102
24

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

57

หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

PO 214
รศ 215
PO 215
รศ 216
PO 216
รศ 311
PO 311
รศ 312
PO 312
รศ 313
PO 313
รศ 314
PO 314
รศ 315
PO 315
รศ 316
PO 316
รศ 411
PO 411
รป 213
PA 213
รป 311
PA 311
รป 321
PA 321
รป 337
PA 337

Introduction to Political Sociology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
Constitutional Law
กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
Administrative Law
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
Political Parties, Interest Groups, and Elections
การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ
3 (2-2-5)
Comparative Politics and Government
อาเซียนในบริบทของภูมิภาคและโลก
3 (3-0-6)
ASEAN in Regional and Global Context
การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
Political Data Analysis
การวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (2-2-5)
Research in Political Science
ภาวะผูน้ ากับการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
Leadership and Conflict Management
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
3 (1-4-4)
Seminar in Political Science Research Practice
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
3 (3-0-6)
Human Resources Management in Public and Private Sectors
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3 (2-2-5)
Public Policy and Planning
การบริหารการเงินท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Local Finance Administration
การบริหารกิจการท้องถิ่น
3 (2-2-5)
Local Affairs Administration

บศ 497
AS 497
บศ 498
AS 498

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
หรือ
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
การเรียนรูอ้ ิสระ
หรือ
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
Independent Study
การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
บศ 499
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
ต่างประเทศ
AS 499
Oversea Study or Training or Internship
สาหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ ให้ใช้รหัสดังนี้
มพ 497
สหกิจศึกษา
หรือ
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
MP 497
Co-operative Education
มพ 498
การเรียนรูอ้ ิสระ
หรือ
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
MP 498
Independent Study
การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรม
มพ 499
9 (ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
ต่างประเทศ
MP 499
Oversea Study or Training or Internship
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
รศ 321
หลักปรัชญาพื้นฐาน
PO 321
Basic Principle of Philosophy
รศ 322
ลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง
PO 322
Economic and Political Ideologies
รศ 323
พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง
PO 323
Political Behavior and Culture
รศ 324
ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น
PO 324
Civil Society and Local Democracy
รศ 325
นิเวศวิทยาการเมือง
PO 325
Political Ecology
รศ 326
การสื่อสารและการจัดการทางการเมือง
PO 326
Political Communication and Management
รศ 327
จิตวิทยาการเมือง

21

หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

PO 327

รศ 328
PO 328
รศ 329
PO 329
รศ 331
PO 331
รศ 332
PO 332
รศ 333
PO 333
รศ 334
PO 334
รศ 421
PO 421
รศ 422
PO 422
รศ 423
PO 423
รศ 424
PO 424
รศ 425
PO 425
รศ 426
PO 426

Political Psychology

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

พลเมืองศึกษา
Civil Studies
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการ
Information Systems for Bureaucracy Administration
องค์การระหว่างประเทศ
International Organizations
กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
Criminal Law : General Principles
กฎหมายที่เกี่ยวกับเกษตร
Agriculture Law
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environment Law
การเจรจาต่อรองทางการเมือง
Political Negotiation
ชุมชนกับการจัดการสาธารณะภัย
Community and Disaster Management
การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นไทย
Development of Thai Local Politics
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
Comparative Local Governments
ปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมือง และจริยศาสตร์
ตะวันออก
Eastern Political and Ethical Philosophy, Theories and
Concepts
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
World Current Affairs

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

รศ 427
PO 427
รศ 428
PO 428

ความมั่นคงและสันติภาพศึกษา
Peace and Security Studies
สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อที่นา่ สนใจ
Seminar in Selected Topic of Political Theories and Concepts

3 (2-2-5)

รศ 429
PO 429
รศ 431
PO 431
รศ 432
PO 432

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
กฎหมายอาญาภาคความผิด
3 (3-0-6)
Criminal Law : Specific Offences
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
Criminal Procedure
กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
Evidence Law

3 (2-2-5)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สามารถเลือก
เรียนรายวิชาดังที่ปรากฎในกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ รายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ/
หรือรายวิชาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่จะเปิดสอนในอนาคตและ/หรือรายวิชาอื่น ๆ
ซึ่งเป็นวิชาแกน หรือวิชาเอกของทั้งสองหลักสูตร หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ/หรืออาจารย์ประจาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กช 321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ความเป็นมา คุณลักษณะ เงื่อนไขและประเด็นสาคัญของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทีย่ ั่งยืน โดยเน้นการศึกษากรณีตัวอย่างของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
CM 321 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
Definition, background, conditions and major aspects of sufficiency economy
concept; its relations to and impact on sustainable development, with an emphasis on
Thailand.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 021 สังคมศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาปรากฏการณ์ ท างสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น และ
เหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยใช้องค์ความรู้ และมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์
ในการอธิบ าย และทาความเข้าใจ รวมทั้งศึก ษาถึงการเปลี่ ยนแปลงของสังคมไทยในมิติที่
สัมพันธ์กับสังคมระดับโลก และการวิเคราะห์ปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ ในโลกสมัยใหม่
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 021 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Social phenomena in everyday life; application of concepts and theoretical
knowledge in the Social Sciences for the understanding and explanation of social
occurrences; changes in Thai society in relations to global society; analysis of social
problems in the modern world.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

ศท 022 อารยธรรมโลก
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางความคิ ด ของมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง โลกตะวั น ตก และโลก
ตะวันออก ในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม (ดนตรี ศิลปะ การแสดง วรรณกรรม
ปรัชญา ศาสนา) ที่มอี ิทธิพลต่อสังคมไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 022 World Civilization
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Historical development of thoughts of Eastern and Western worlds in terms
of political, economic, social, and cultural dimensions including music, art, dramatic art,
literature, philosophy, and religion; their influences on Thai society.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาของมนุษ ย์ ความสมดุลทางธรรมชาติ และนิเ วศวิท ยา ความรู้
เกี่ยวกับพืช และสัตว์ วิวัฒนาการของเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบในการพัฒนาที่มีต่อธรรมชาติ และระบบนิเ วศ
กระบวนการคิด และตัดสินใจ เพื่อให้รจู้ ักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 104 Man and Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
The formation of human beings, the equilibrium of nature and ecology, the
knowledge relates to plants and animals, the study of socio-economic and cultural
evaluation, the development of sciences and technology effecting on natural environment
and ecology, thinking process and decision making in appropriating uses of natural
resources.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

ศท 302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความเป็นมาของสังคมไทย ปัจจัยที่ก าหนดลักษณะสังคม เศรษฐกิจ
การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี ตลอดจน
โครงสร้างของสังคมไทยในปัจจุบันและลักษณะที่สบื เนื่องของสังคมไทยในอดีต รวมทั้งแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 302 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Studying the formation of Thai society. The factors that determine the
characteristics of socio-economic political, religion, rite, playing folk, fine arts, dramatic arts,
music, trends to structure of Thai society in the present day and the characteristic that
continuous from Thai society in the past, including trend of change in Thai society and
culture.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศศ 101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวันและการประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสาคัญของเศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจาวัน
และการประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ ภาวะ
เงินเฟ้อ เงินฝืด ปัจจัยการผลิต บทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกั บการเงินการคลัง และการวางแผนทางการเงินเพื่อการประกอบการ
เพื่อให้เกิดวิธีคิดต่อการเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ
ในชีวิตประจาวันได้และสามารถพัฒนาใช้เป็นแนวคิดในการประกอบธุรกิจอันนาไปสู่การเป็น
เจ้าของกิจการในอนาคตได้
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

EC 101 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
This course aims to study the meaning and important of Daily Life and
Operation Economics. Economy Evolution, Inflation, Deflation, Production Factors,
Government roles in daily life economy, financial economics and financial planning for
operation are also included. This course will help to understand and adapt the daily life
behaviors follow to the economy changes as well as able to apply knowledge for operating
their own businesses in the future.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ น ทรี ย ภาพในงานศิ ล ปะแขนงต่ า ง ๆ ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
วิวัฒนาการของมนุษย์กับศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ปลูกฝังการชื่ นชม การวิเคราะห์วิจารณ์
อย่างเป็นระบบในศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 011 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Aesthetics in arts; arts development and its relation to human life: music,
dramatic art and visual art; arts appreciation; analysis and criticism of Thai and Western
arts.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

ศท 012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดทางพฤติกรรมพื้นฐานชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการมนุษย์
กระบวนการทางจิต บุคลิกภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทางสังคม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

GE 012 Psychology and Human Appreciation
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Perspectives in behavior; biological foundations of behavior; human
development; mental processes; personality; health behavior; social behavior.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 013 สุขภาพเพื่อการดารงชีวติ
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ การบริหารจัดการสุขภาพ และการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยคานึงถึงหลักการทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ
การสาธารณสุขเป็นสาคัญ ทั้งนี้เน้นถึงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับสุขภาพ
การป้องกันควบคุมและการจัดการความเครียด การทดสอบและประเมินความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย การปฐมพยาบาล และการป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
สิ่งเสพติดให้โทษ เพศศึกษา อุบัติเหตุการจราจร โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่สาคัญ
GE 013 Health of Life
3 (1-4-4)
Prerequisite :
None
Concepts in health, health management, health promotion with an emphasis
on principles of physical education, health education, recreation, sports science, and public
health; exercise for health; nutrition and health; stress prevention and eradication; physical
fitness test and assessment; first aid; prevention of exercise and sports injury, drug abuse,
accident, and major transmitted and non-transmitted diseases; providing sex-education.
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)

ศท 180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึก ษาความหมายของศิ ล ปะ ประเภทแบบอย่า งของงานศิ ลปะแขนงต่ า ง ๆ
ศึกษากระบวนการของการสร้าสรรค์ เกณฑ์หรือปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาความคิดสร้างสรรค์
ปัญหาของการสร้างสรรค์และวิธีแก้ไขปัญหาและปฏิบัติกิจกรรมของการนาส่วนประกอบสาคัญ
ของศิลปะที่ให้ผลต่อความคิดและความรู้สึก ได้แก่ เส้น น้าหนัก รูปร่าง สี ลักษณะพื้นผิว พื้นที่
ว่ า งตามหลั ก การขององค์ ป ระกอบศิ ล ปะ และเทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของศิ ล ปะเบื้ อ งต้ น
สร้างสรรค์และเข้าใจคุณค่าของสุน ทรียะ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และยกระดับจิตใจ
ให้เป็นผู้ที่มรี สนิยมทางศิลปะ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 180 Art and Creative Thinking
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Definition of art; genres of art; artistic creation process; creative thinking
elements; problems of artistic creation and their solutions; practice of drawing lines and
shapes, painting, colouring, and spacing; artistic composition and fundamental artistic
techniques; creation of artistic work.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศท 304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับการรูจ้ ักตนเอง การรู้จักผู้อื่น เทคนิคและกลวิธีในการรู้จักตนเอง
และผู้อื่นทัก ษะการสื่อสารและมนุษ ยสั มพันธ์ การพัฒนาบุคลิก ภาพ ทัก ษะการคิดและการ
วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงการปลูก

จิตสานึกในสาธารณะสมบัติ ตลอดจนการดารงชีวติ ในสังคมอย่างเป็นสุข
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

GE 304 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
The study of self-recognition, recognition of others, techniques and
strategies of self-recognition and recognition of others, skills of communication and human
relation, personality development, skill of thinking and economic, social and political problem
analyzing including awareness of public property and ways of living in society with
happiness.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ค วามเป็ น มาของล้ า นนา ในสมั ย ก่ อ นการก่ อ ตั้ ง เป็ น
อาณาจักร สมัยก่อตั้งเป็นอาณาจักร สมัยพม่าปกครอง สมัยเป็นประเทศราชของสยาม สมัยถูก
ผนวกเป็นส่วนหนึง่ ของสยาม ศึกษาถึงประบวนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวั ฒนธรรมของล้ านนา เรี ย นรู้ถึ งสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วัฒ นธรรมของ
ล้านนาในปัจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 305 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
The study of historical development of Lanna before the Kingdom

establishment, during the Kingdom period, Lanna under Burmese rule, Lanna under
Siamese protectors and the annexation of Lanna into Siam; the study of socio-economic,
political, and cultural changes of Lanna; and the study of socio-economic, political, and
cultural situations of contemporary Lanna.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

- กลุ่มวิชาภาษา
ศท 031 การใช้ภาษาไทย
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน เพื่อ
จับใจความสาคัญ คิดวิเคราะห์ และประเมินค่าสิ่งที่ได้จากการฟังการอ่าน ทักษะการพูดเพื่อ
ถ่ า ยทอดความคิ ด และแสดงความเห็ น ทั ก ษะการเขี ย นในด้ า นการใช้ ถ้ อ ยค าการสร้ า งรู ป
ประโยค ตลอดจนการเรียบเรียงประโยคย่อหน้า เพื่อสามารถเขียนความเรียง สารคดี บทความ
แสดงความคิดเห็นและบทความทางวิชาการได้
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 031 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
Prerequisite :
None
Practice of listening and reading for main ideas; analysis and evaluation of
text from listening and reading; speaking for giving information, knowledge, and opinions;
sentence and paragraph writing; essay writing; documentary writing; argumentative and
academic articles writing.
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1

3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาและฝึ ก ใช้ ภ าษาอั ง กฤษ เพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ เบื้ อ งต้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ตลอดจนเสริมสร้างกลไกลวิธี ในการเรียน เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับ การเรีย นภาษาอังกฤษใน
ระดับต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 141 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
Practice of English for communicative purposes on a basic level; English
usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing; English
learning strategies.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ศท 141 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
ศึ ก ษาและฝึ ก ใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในระดั บ สู ง ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันโดยใช้ทักษะสัมพันธ์ ฟัง พูด
อ่าน และเขียนตลอดจนเสริมสร้างกลวิธีการเรียนในระดับต่อจากวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
และน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับสูงต่อไป
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 142 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
Prerequisite :
GE 141 Fundamental English 1
Practice of English for communicative purposes on an intermediate level;
English usage in everyday life contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing;
English learning strategies; application of language skills to real life situations in accordance
with the cultures of English speakers.

(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ศท 142 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
ศึกษาคาศัพท์เฉพาะด้านและโครงสร้างหน้าที่ของภาษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
สังคมศาสตร์เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการอ่านเพื่อการศึกษาค้นคว้าและให้ผู้เรียนสามารถนา
ความรูแ้ ละทักษะไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 245 English for Social Science 1
3 (2-2-5)
Prerequisite :
GE 142 Fundamental English 2
To study specific English vocabulary and structures based on the functions of
language use relevant to Social Sciences in order to develop reading skills for the purposes
of study, research and communication, so that students can apply the language knowledge
and skills in their learning at a higher level.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการ และความสาคัญของการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศวิทยา ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร การ
ผลิ ต พื ช การจั ด การศั ต รู พื ช การผลิ ต สั ต ว์ โรคและพยาธิ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง จุ ลิ น ทรี ย์ และการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร ระบบการเกษตร การคงอยู่ของการเกษตร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
AP 101 Agriculture for Life
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Evolution and importance of agriculture; bio-diversity in the ecosystem;
environmental factors affecting agricultural production; plant production and pest control;
livestock production, diseases and parasites control; microorganism and its utilization in

agriculture; agricultural production systems; existence of agriculture and its survival.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
วท 101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ก าเนิ ด โลกและส่ ว นประกอบของโลก สิ่ ง มี ชี วิ ต วิ วั ฒ นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต
ชีววิทยาในชีวิตประจาวัน ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
นิวเคลียร์ รังสี การใช้ประโยชน์ของนิวเคลียร์ทางสันติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษ สารเคมีในอาหาร
ยาในชีวิตประจาวันการใช้เคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยีและ
แนวโน้มการประยุกต์ใช้
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

SC 101 Science for Life
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
Origins of the Earth and life; evolution of life; biology in everyday life;
introduction to astronomy, meteorology, natural resources, nuclear energy, radiation; use of
nuclear energy for peace; the environment and pollutions; chemical substance in food;
medication in everyday life; use of chemicals in industry and their effects on the
environment; nanotechnology and its trend and application.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
วท 102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการเรี ย นรู้ ธ รรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ตั้ ง แต่ ยุ ค แรกเริ่ ม วิ วั ฒ นาการของ

วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด เศรษฐกิ จ ในยุ ค ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ยุ ค แห่ ง การเกษตร
(Agriculture Economy) ยุคอุตสาหกรรม (Industry Economy) ยุคสารสนเทศ (Information
Economy) ยุคแห่งโมเลกุล (molecular Economy) การพัฒนาของวิทยาศาสตร์ในด้านบริการเพื่อ
ชีวิต อาหารและยา ผลของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และการค้นคว้า
ด้านยารักษาโรค การวิเคราะห์โปรตีนในร่างกายมนุษย์ เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุแห่งการเกิดโรค
พั ฒ นาการด้ า นจี โ นมมนุ ษ ย์ แ ละชี ว ภาพสารสนเทศ การค้ น คว้ า ด้ า นสมุ น ไพรและการให้
ความสาคัญกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมยาในอนาคต
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
SC 102 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
Human’s learning process about nature from the dawn of civilization;
scientific and technological development and economic characteristics in different periods,
namely, agriculture economy, industrial economy, information economy, molecular
economy; scientific development in terms of application to life; food and medication; effects
of software technology on medical industry; research and advancement in medicine; protein
analysis in the human body for medical diagnosis and treatment; human genomic
development and bioinformatics; research in herbs; indigenous wisdom in medication and its
prospect in medical industry.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ศท 104 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
3 (1-4-4)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับสารนิเทศ วิธีใช้ทรัพยากรสารนิเทศ เน้นการเข้าถึง
ในระบบเครือข่าย วิธีการเข้าถึงสารนิเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด และแหล่งสารนิเทศที่เป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องมือช่วยค้น (Search engine) การประเมินคุณค่า
สารนิเ ทศและเลือกใช้สารนิเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิท ธิภาพ รวมถึงการเขียนรายการ
อ้างอิง (Reference) และการลงรายการบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ทั้งในรูป
สิ่งพิมพ์และข้อมูลออนไลน์เพื่อการเขียนงานทางวิชาการ
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์)
GE 014 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)

Prerequisite :
None
Fundamental knowledge of information; use of information resources with an
emphasis on the Internet access; access means of library information databases and online
databases ; use of search engines; information evaluation and how to make an effective
use of desired information; citing references and making bibliographies for academic
papers.
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
วอ 101 วิศวกรรมเบือ้ งต้นในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน การใช้
และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ การใช้ แ ละบ ารุ ง รั ก ษารถจั ก รยานยนต์ แ ละรถยนต์
เครื่องจักรกลเกษตร ความรู้พื้นฐานในงานก่อสร้าง ระบบประปาและสุขาภิบาลเบื้องต้น การ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

EI 101 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Electrical systems and communication; use of electrical equipments for
energy saving; use and maintenance of computer; use and maintenance of vehicles and
farm machineries; fundamental of construction, water supply and sanitary, and
environmental management in everyday life.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
วอ 102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของอาหาร วัฒนธรรมการบริโ ภคอาหาร การใช้เ ทคโนโลยีกั บ
อาหารในชีวิตประจาวัน การใช้ประโยชน์จากอาหารนอกเหนือจากการบริโภค การให้บริหาร
ด้านอาหารธุรกิจอาหารขนาดเล็ก การตลาดอาหาร โลจิ สติกส์และซัพพลายเชน เภสัชโภชน
ศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา อันตรายจากการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ สิทธิ
ของผู้บริโภคและการคุ้มครองผูบ้ ริโภคทางอาหารและยา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
EI 102 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Importance of food; food consumption culture; technological applications to
food in everyday life; use of food beyond consumption; nutritional service; small food
enterprise and marketing; logistics and supply chain; nutraceuticals, general knowledge of
medicine dosage and its danger, and drug; consumers’ rights and protection on nutrition
and medicine.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

2) หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน
รศ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย ประวั ติ ศ าสตร์ และพั ฒ นาการของรั ฐ ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช า
รัฐศาสตร์กับศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ รูปแบบและ

ระบบการเมือ งการปกครอง สถาบั นการเมืองการปกครองและกระบวนการทางการเมือ ง
การเมืองการปกครองท้องถิ่น และพืน้ ฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 101 Introduction to Political Science
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Concepts, history and development of the state, and relationships between
political science and other social sciences, political approach and theories, forms and
systems of politics and governments, political institutions and processes, local politics and
governance, and fundamental of international relations.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความหมาย ความเป็ น มา ความส าคั ญ และขอบเขตแห่ ง สาระของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เครื่องมือ
ในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ องค์ประกอบและปัจจัยด้านการทูต การทหาร เศรษฐกิจ
และสั งคม ที่ มีผลต่อความร่ว มมือและความขัดแย้ง ระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัจจุบัน ที่
สาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 102 Introduction to International Relations
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
The study of meanings, origins, significances and scope of international

relations; basic concepts and theories of international relations; tools and techniques for
processing foreign policies; factors and components within the realms of diplomacy, military,
economics and society which affect to the international conflict or co-operations; in-depth
cases of current situation in international relations contexts.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 103 ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมืองและจริยศาสตร์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สั ง กั ป นิ ย าม ความหมาย และวิ วั ฒ นาการทางปรั ช ญา ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด
ทางการเมืองการปกครองและจริยศาสตร์ ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน และรวมถึงระบบคิด
และแนวทางการหาความรูข้ องนักคิดและนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองที่สาคัญ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 103 Political and Ethical Philosophy, Theories and Concepts
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Concepts, definitions, significances, history and derivation of political and
ethical philosophies, theories and approaches since the classic to modern era; Thinking
system and knowledge acquirement from well-known political philosophers.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours/week)
รศ 104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน
ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ การใช้และการตีความกฎหมาย การอุด
ช่องว่างกฎหมาย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ ที่มาของสิทธิ การ
เปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิ หลักสาคัญในกฎหมายลักษณะ
ต่าง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 104 Fundamental Legal Principles

3 (3-0-6)

Prerequisite :
None
Meaning, evolution, fundamental principles of civil and private law;
relationship between law and other disciplines; application and interpretation of laws; filling
the gaps in laws; principles of the right holders; types, exercising sources, changes,
transference, extinction and evidence of rights, principles in various types of law.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมาย รูป แบบ พั ฒนาการของรั ฐ ธรรมนู ญ และสถาบันทางการเมือง
ความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการ
เมืองไทย ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 201 Constitution and Political Institution
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Meanings, forms and development of Constitution and political institutions;
relationship between Constitution and political institutions; Thai Constitution and political
institutions; study and analysis problems of Constitution and political institutions.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours/week)
รศ 211 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์การปกครองไทย
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาการของการเมืองการปกครองไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาถึง
เหตุแ ละบริบ ทที่นามาซึ่ง การเปลี่ ย นแปลงต่ อรูป แบบโครงสร้า ง อ านาจ สถาบัน พื้น ที่และ
ประชาชน รวมถึงแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 211 Thai Governance and Politics in Historical Development
Prerequisite :
None

3 (3-0-6)

Development of Thai politics in the past to the present. Considering cause
and context of changing in political forms and structures, power, political institution, political
space and citizen. Political concept in Thai political history.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 111 รัฐประศาสนศาสตร์เบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด ทฤษฎี และพั ฒ นาการของรั ฐ ประศาสนศาสตร์ การบริ ห ารกั บ
สภาพแวดล้อม การบริหารกับนโยบายสาธารณะ กระบวนการบริหาร เช่น การวางแผน การจัด
องค์การ การบริหารงานบุคคล การอานวยการ การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ
และพฤติกรรมทางการบริหาร ตลอดจนความรับผิดชอบของการบริหารราชการ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 111 Introduction to Public Administration
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Theories of public administration and development; Management of the
environment; Management of public policy; Management processes such as planning and
organization, Personnel Management reporting, budgeting administrative behavior, and the
responsibility of government.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ศป 241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับค่อนข้างสูง การฟังเรื่องที่มีความยาวขึ้น การ
พูดแสดงความคิดเห็น และการเขียนระดับย่อหน้าสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)

LR 241 English Language Practice 1

1 (0-2-1)

Prerequisite :
None
Vocabulary and grammar at the intermediate level; listening to long
passages; speaking for expressing opinion; short paragraph writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ศป 242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับสูง การฟังข่าว สารคดี หรือบทสัมภาษณ์ การ
พูดโต้ตอบแสดงความคิดเห็น การเขียนความคิดเห็น และการเขียนเรียงความขนาดสั้น
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 242 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
Prerequisite :
None
Vocabulary and grammar at the upper-intermediate level; listening to news
stories, documentary and interview; conversation in contexts; short essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)
ศป 243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คาศัพท์และหลักไวยากรณ์ระดับก้าวหน้า การฟังเรื่องราวประเภทต่าง ๆ ที่มี
ความยาวมาก การพูดเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ การเขียนความเรียงขนาดยาว
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
LR 243 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
Prerequisite :
None
Vocabulary and grammar at the advanced level; listening to various kinds of
considerately long stories; speaking for certain purposes; long essay writing.
(Lecture 0 hour, Practice 2 hours, Self Study 1 hour/week)

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ
รศ 212 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี แนวคิด หลักการพื้นฐาน และวิวัฒนาการของระบบการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ตลอดจนลั ก ษณะของโครงสร้ า งและรู ป แบบของการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ทั้ ง ใน
ส่ว นกลาง ส่ ว นภูมิ ภาคและส่ว นท้ องถิ่ น วิ วัฒ นาการของระบบการบริห ารราชการแผ่ นดิ น
สมัยใหม่ในประเทศไทย ตลอดจนความสัมพั นธ์เชิงอานาจระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 212 Regional and Local Government and Politics
3 (2-2-5)
Prerequisite :
None
Theories, approaches, basic principles and evolution of government system.
Structure and form of central, regional and local government. Evolution of Thai modern
government system. Study in power relation among central, regional and local government.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 213 ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : รศ 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
ทฤษฎี และกรอบแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแนวทางดั้งเดิม
แนวพฤติกรรม และยุคหลังแนวพฤติกรรม ทั้งที่เป็นแนวคิดกระแสหลัก และนอกกระแสหลัก
เพื่ อใช้ ใ นการอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั นธ์ ร ะหว่า งประเทศ และแนวโน้ มของกิ จการ
ระหว่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 213 International Relations Theory
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 102 Introduction to International Relations
Theories and concepts of international relations; traditional approach,
behavioral approach, post- behavioral approach, mainstream and alternative approach for

explanation and analyze in international relations and trend of international affair.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 214 สังคมวิทยาการเมืองเบือ้ งต้น
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสั งคมและระบบการเมือง แนวคิดทฤษฎีท างการเมือง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางสังคม ทุนทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม อานาจ สิท ธิ
อานาจ ชนชั้นนา กลุ่มรัฐกับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง วัฒนธรรม
เศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 214 Introduction to Political Sociology
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None
Social system and political system, political approaches and theories,
political participations, political movement, social capital, social class, authorities, elites,
groups, states and development, social and political changes, globalization culture and
economics.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 215 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ การจัดทารัฐธรรมนูญ อานาจ
อธิปไตย องค์กรต่าง ๆ ทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของ
บุคคลตามรัฐธรรมนูญ การควบคุมมิให้กฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
ของไทยกับรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 215 Constitutional Law
3 (3-0-6)
Prerequisite :
None

History, meaning, types, and process in constitution making; sovereignty;
political institutions; legislative process; constitutional rights, freedom and duties of people;
control of constitution conformity; comparison of Thai Constitution with those of foreign
countries.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 216 กฎหมายปกครอง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย หรือ
บธ 322 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หลักทั่วไปและลักษณะสาคัญของกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครอง การกระทา
ทางปกครอง ผลบังคับของคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง มาตรการบังคับ
ทางปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะการจัดระเบียบราชการ
บริหาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 216 Administrative Law
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 104 Fundamental Legal Principles or
BA 322 Introduction to The Science of Law
General principles and important characteristics of administrative law;
administrative organs; administrative act; legal effect of administrative act; revocation of
administrative act; administrative execution; procedures performed by administrative
officials; public service; administration of state organs.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 311 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ ยวกับ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล

or

และการเลือกตั้ง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง องค์การต่าง ๆ และประชาชน
ตลอดจนวิธี ก ารจั ด ตั้ง พรรคการเมื อ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ พรรคการเมือ ง อิ ท ธิ พลของกลุ่ ม
ผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลที่สง่ ผลทางการเมือง และการเลือกตั้ง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 311 Political Parties, Interest Groups, and Elections
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Approaches and theories of political party, interest groups, pressure groups
and elections. Relationships between political institutions, organizations and citizen. Political
party founded. Law of political party. Influence from interest groups and pressure groups to
politics and elections.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 312 การเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สังกัป นิยาม ความหมาย ทฤษฎี – แนวคิด และกระบวนการสาหรับวิเคราะห์ –
เปรียบเทียบทางการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมือง
การปกครอง การเปรียบเทีย บรูป แบบ โครงสร้างและหน้าที่ท างการเมืองการปกครองของ
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 312 Comparative Politics and Government
3 (2-25)
Prerequisite :
None
Concepts, definitions, significances, theories – approaches, process for
analysis and comparing the politics; the comparison of political philosophies, theories and
approaches; the comparison of political forms, structure and function relevant to political
institution, process and behavior.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 313 อาเซียนในบริบทของภูมิภาคและโลก

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : รศ102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
ศึกษาวิวัฒนาการของอาเซียน การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเมืองโลกตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นถึง
ปัจจุบัน อาเซียนกับอุปสรรคของความแตกต่างหลากหลายของประเทศสมาชิก ผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกอาเซียนและแรงต่อต้านภายในประเทศสมาชิกซึ่งส่งผลต่อสถานการณ์ดารงอยู่
ของอาเซียนในปัจจุบันและอนาคต
(บรรยาย 3 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 313 ASEAN in Regional and Global Context
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 102 Introduction to International Relations
The emergence of ASEAN in Southeast Asia; ASEAN and its connections to
Southeast Asian and world politics during and after the Cold War period; ASEAN and the
obstacles of disharmonies and diversities among member states; external influences and
internal resistances linked to the current status and future of ASEAN.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 314 การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐศาสตร์

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศและสถิติ การวิจัยเชิงสารวจ
รวมทั้งหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการแปรผลข้อมูลเพื่อใช้
ในการทาวิจัยทางรัฐศาสตร์
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 314 Political Data Analysis
3 (2-25)
Prerequisite :
None
A study of basic concepts of data, information, statistics, survey research

and a descriptive statistics. As well as the use of statistical package for data analysis in
political science research.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 315 การวิจัยทางรัฐศาสตร์

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการการวิจัย ทางรัฐ ศาสตร์ ตั้ งแต่ สังเกตปรากฏการณ์ก ารก าหนด
ประเด็นและโจทย์การวิจัย การกาหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การทบทวนเอกสารวิจัย
การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ผล การอภิปรายและการนาเสนอผลการวิจัย ประเภทของการวิจัยต่าง ๆ ตลอดจน
จรรยาบรรณของนักวิจัย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 315 Research in Political Science
3 (2-25)
Prerequisite :
None
A process of political science’s research from observation of political science
phenomena, identify research problems, set up research questions, research objective and
hypothesis, literature review, research designs, research instrument, data collection
methods, data processing, data analysis, research results, conclusion and implication of
research results, research recommendation, and research presentation. Also, research types
and research ethics are explained.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 316 ภาวะผู้นากับการบริหารความขัดแย้ง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาวะผู้นาแบบบูรณาการและความร่วมมือกับท้องถิ่น บทบาทของผู้นาชุมชนกับ
การกระจายอานาจเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน และการแก้ปัญหาสังคม การมีสว่ นร่วมในลักษณะ

พหุภาคีและเครือข่ายในการทางาน ทฤษฎีและการทางานแบบมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ
และการมอบอานาจ ภาวะผู้นากับมุมมองการขัดแย้ง สันติวิธีและธรรมาภิบาล ทฤษฎีความ
ขัดแย้ง เทคนิคการทางานร่วมกันกับกลุ่ม
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 316 Leadership and Conflict Management
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Leader and Leadership concepts and theories; concept and theories of
conflict; characteristic, status and role, types of leader; factor for leader’s success;
development of leader and leadership; relationship between leader and followers; leader
and conflict management; advantages and disadvantages of conflict in organization and
community; conflict dealing; participation and teamwork to solve conflict in organization and
community.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 411 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์

3 (1-44)

วิชาบังคับก่อน : รศ 315 การวิจัยทางรัฐศาสตร์
ฝึ ก หั ด ท าวิ จั ย ทางรั ฐ ศาสตร์ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการตั้ ง แต่ ก ารสั ง เกต
ปรากฏการณ์ แ ละก าหนดโจทย์วิ จั ย การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละสมมติ ฐ าน การทบทวน
เอกสารเกี่ ย วข้ อง การสร้าง กรอบแนวคิด การออกแบบการวิจั ย การก าหนดแหล่ง ข้อมู ล
วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ผล การอภิปรายผลการวิจัย
และการเขียนและการนาเสนอผลการวิจัย
(บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชัว่ โมง/สัปดาห์)

PO 411 Seminar in Political Science Research Practice

3 (1-44)

Prerequisite :
PO 315 Research in Political Science
Discussion on the students’ conducted process of research. This includes
observation of political science phenomena, Identify research problems, set up research
questions, research objective and hypothesis, literature review, research designs, source of
data identification, research instrument, data collection methods, data processing, data
analysis, research results, conclusion and implication of research results, research
recommendation, and research writing and presentation.
(Lecture 1 hour, Practice 4 hours, Self Study 4 hours/week)
รป 213 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษ ย์ การวิเ คราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก การ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ การกาหนดตาแหน่งและชั้นยศ การแต่งตั้งและการ
เลื่อนตาแหน่ง องค์การกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐ วินัยและคุณธรรมของข้าราชการ การพ้น
สภาพพนักงานและข้าราชการ ปัญหา แนวโน้มและความท้าทายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 213 Human Resources Management in Public and Private Sectors
3 (3-06)
Prerequisite :
None
The evolution of human resource management concepts and theories; The
analysis of human resource; human resource planning; Recruitment and selection process.
Human resource development; Wage management; compensation and benefits; Evaluation
of labor performance; The position, appointment, and promotion; Organization of central

government administration; Discipline and ethics of public servant in government
organization; Discharging government employee; The trends and challenges of human
resource management in the future.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รป 311 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการนโยบายสาธารณะ ขั้นตอนและกระบวนการของนโยบายสาธารณะ
รวมถึงการวางแผน วิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ปัจจัยที่มผี ลต่อการกาหนดนโยบาย ระบบราชการ และกลุ่มอิทธิพล รวมถึงกลุ่มผลประโยชน์ที่
มีบ ทบาทในกระบวนการ รวมทั้ งการแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณะในกรณี ป กติที่ ไ ม่ต้ องตัด สิน ใจ
รีบด่วนและกรณีวิกฤต โดยยกตัวอย่างประเด็นนโยบายที่นา่ สนใจของไทยในปัจจุบันมาศึกษา
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 311 Public Policy and Planning
3 (2-25)
Prerequisite :
None
The principle of public policy. Procedures and processes of public policy and
planning. Public policy analysis. The processes of public policy formulation. Factors that
impact to policy formulation. Bureaucracy and influence groups including Interest groups
that play a role in the policy process. The normal solution of public problems and critical
cases. The urgent case study of Thailand's policy.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รป 321 การบริหารการเงินท้องถิ่น

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินท้องถิ่น การบริหารรายได้และรายจ่ายของหน่วย

ปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบการเงิ น ท้ อ งถิ่ น กั บ รั ฐ บาลแห่ ง ชาติ
กระบวนการบริหารงบประมาณที่เน้นผลงานบริการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น ข้อจากัด
และแนวทางการพัฒนาระบบการเงินของท้องถิ่น
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 321 Local Financial Administration
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Concepts of the local financial system. Managing income and expenses of
local government. The relationship between local and national government finance system.
Budgeting process that focuses on the public services and local development. Restrictions
and guidelines for the development of local finance.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รป 337 การบริหารกิจการท้องถิ่น

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การกระจายอานาจในการบริหารและนโยบายไปสู่ท้องถิ่น โครงสร้างหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีการการบริหารกิจการของท้องถิ่น การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับกิจการท้องถิ่น การบริหารระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้ ว ย งานด้ า นถนน ทางเดิ นเท้ า ไฟฟ้ า สาธารณะ ประปา โทรศั พ ท์ สาธารณะ
รวมทั้งพืน้ ที่สาธารณะระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ ระบบสาธารณสุ ข ท้อ งถิ่น การวิเ คราะห์ และวิ นิจ ฉั ย ปั ญ หาสาธารณสุ ข
ท้องถิ่ น การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่นเชิงกลยุ ทธ์ การประเมินโครงการสาธารณสุข
ท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุข รวมไปถึงเรื่องของการจัดการศึกษา แนวคิดและ
หลักการการบริหารการศึกษา องค์ประกอบของการบริหาร
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PA 337 Local Affairs Administration
3 (2-25)
Prerequisite :
None
The decentralization of management and policy to the local. The structure of

local government; Strategies for managing local affairs; studding environmental factors
associated with local businesses; Management different level of local infrastructure; roads,
footpaths, public power supply, telephone, public areas, Related to quality of life for local
people; Preventing and mitigating the public, Local public health system; Local public health
analysis and diagnostics; Management of local public health strategy; Local public health
evaluation; Transfer of the public health mission; education, Concepts and principles of
educational administration. Elements of the educational administration.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

บศ 497 สหกิจศึกษา

9 (0-270)

มพ 497
วิชาบังคับก่อน :

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา และผ่านการอบรมเตรียมความ
พร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
เป็นการทางาน หรือฝึกปฏิบัติงานจริง หรือวิจัยในหน่วยงานของราชการ หรือ
เอกชน ที่มีการดาเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดย
นักศึกษาจะต้องผ่า นการอบรมเตรีย มพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน
จัดทารายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเข้ารับการสัมมนาร่วมกับอาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จ
สิน้ การปฏิบัติงานแล้ว
(ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 497 Co-operative Education
9 (0-27MP 497
0)

Prerequisite

Approval by the Curriculum Committee
: that the
proposed work study relates to the major field of study
and; students are required to pass a minimum30 hour preparation session.
The minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a
workplace in which the work is related to the major field of study of the student; students
are required to pass a minimum 30-hour preparation session prior to their placement in a
selected workplace; students are required to submit a report of their work study placement
education and give a presentation in a seminar in the presence of their classmates and
academic advisors at the end of the course.
(Practice at least 16 weeks)
บศ 498 การเรียนรู้อสิ ระ
มพ 498

9 (0-270)

วิชาบังคับก่อน : ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
นัก ศึก ษาวิ จัย หรือ ศึก ษา หรื อฝึก อบรมเสริมทั ก ษะความรู้ ตามความสนใจ
ความถนัด ภายใต้การดูแลและแนะนาจากคณาจารย์ในสาขาวิชา มีการก าหนดให้เขียนเป็น
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน การนิเทศงาน นาเสนอรายงาน อภิปราย และประเมินผล
ให้เสร็จสิน้ ในเวลา 1 ภาคการศึกษา
(ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)
AS 498 Independent Study
MP 498
Prerequisite

9 (0-270)

Approval by the Curriculum Committee
: that the
proposed Independent Study is related to the student's
major field of study.
A research study or a professional development project in the student’s
major field of study under supervision of an academic advisor; training in research

methodology or project consultation is required to meet academic requirements; students
are required to develop a research or project proposal prior to undertaking the project, to
submit a fully detailed paper describing their research or project and give a presentation by
the end of the semester in which the training is undertaken.
(Practice at least 16 weeks)
บศ 499 การศึกษา หรือ การฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
มพ 499

9 (0-270)

วิชาบังคับก่อน :

ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดการศึกษา
หรือฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก งานหรื อ ฝึ ก อบรมต่ า งประเทศ ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นัก ศึก ษาต้องเขีย น โครงการศึก ษา ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์ และนาเสนอผลงาน โดยทุก
ขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรม
ต่างประเทศ
(ปฏิบัติไม่นอ้ ยกว่า 16 สัปดาห์)

AS 499 Oversea Study or Training or Internship
MP 499

9 (0-270)

Prerequisite

Approval by the University that the proposed
:
Overseas
Study, Training Internship is related to the student's
major field of study.
Overseas study, training or internship in an area related to the student's
major field of study; students are required to develop a study project proposal prior to
undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor, and submit
a full report on completion of the training and give a presentation by the end of the
semester in which the training is undertaken.
(Practice at least 16 weeks)
- กลุ่มวิชาเอกเลือก
รศ 321 หลักปรัชญาพื้นฐาน

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ ความส าคั ญ ขอบเขตของปรั ช ญา แนวทาง
การศึกษาปรัชญา การจาแนกปรัชญา ญาณวิทยา อภิปรัชญา จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และ
พัฒนาการของปรัชญาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 321 Basic Principle of Philosophy
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Study of meaning, nature, importance, scope of philosophy, and approaches
to philosophy. Includes classification of philosophy; epistemology; metaphysics; ethics;
aesthetics; and development of philosophy from an ancient age to the present.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 322 ลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : รศ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ การเมืองของไทยและต่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ลัทธิเศรษฐกิจและการเมือง ครอบคลุม ลัทธิเทวสิทธิ์ ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิ์ เสรีนิยมคลาสสิค
สังคมนิยมยูโทเปีย เสรีนิยม เสรีนิยมใหม่ ลัทธิสวัสดิการ มาร์ซิสม์ มาร์กซิสม์ – เลนินนิสม์ ลิทธิ
เหมา มาร์ซิสประชาธิปไตย ซ้ายใหม่ สังคมนิยมเสรี สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมเฟ
เบียน อนาธิปัตย์นิยม ฟาสซิสม์-นาซิสม์
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 322 Economic and Political Ideologies
3 (3-0-6)
Prerequisite :
PO 101 Introduction to Political Science
A history of political economy in Thailand and international relationship with
economic and political ideologies It’s include; divine right theory, absolute monarchy,
liberalism, neo – liberal, utopian socialism, welfare state, Marxism, Marxism – Leninism,
Maoism, democratic Marxism, new left, liberal socialism, democratic socialism, Fabianism,
anarchism, Fascism – Nazism.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 323

พฤติกรรมและวัฒนธรรมทางการเมือง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิด ลักษณะของการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมและวัฒนธรรม
ทางการเมือง ปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการแสดงออกทาง
การเมืองของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และสถาบันทางสังคม – การเมือง กระบวนการการกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนรัฐธรรมาภิบาลและการพัฒนาทางการเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 323 Political Behavior and Culture

3 (3-06)

Prerequisite :
None
Concepts characters of behavioral study, political behavior and culture, key
factors of political behavior, political personality and political vital role playing in individual,
group and socio – political institutions, democratically political socialization, good governance
and political development.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 324

ประชาสังคมและประชาธิปไตยท้องถิ่น

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เปรีย บเทีย บการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยเสรีนิ ย ม ที่ ใ ช้ อานาจผ่ า น
ตัวแทนกับประชาธิปไตยแบบปกครองตัวเอง วิวัฒนาการของรัฐและประชาสังคม ความคิดเรื่อง
การแบ่งอานาจหน้าที่ที่มีต่อสังคมระหว่างรัฐกับประชาสังคม และการสร้างสานึกของการเป็ น
พลเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 324 Civil Society and Local Democracy
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Comparison between representative and self-rule democracy system,
evolution of the state and civil society, concept of division of authority between state and
civil society. And sense of citizenship.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 325 นิเวศวิทยาการเมือง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี อุดมการณ์ ของนิเวศวิทยาการเมือง พัฒนาการ

และบทบาทของสถาบันทางการเมืองต่อระบบนิเวศของสังคมโลก ขบวนการทางนิเวศวิทยา
การเมือ งในพื้น ที่ต่า ง ๆ ของเอเซี ย และระบบสังคมโลก รวมทั้งสถานการณ์ใ นปัจ จุบัน และ
แนวโน้มทางการเมืองเชิงนิเวศในอนาคต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 325 Political Ecology

3 (3-06)

Prerequisite :
None
A study of ecological philosophy, theory, political ecology. The development
and the role of political institutions on the world ecological system. As well as the political
ecology movement in Asia and the world ecological system, and also the current issues,
situation and political ecology trends in the future.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 326 การสื่อสารและการจัดการทางการเมือง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารและการจั ด การทางการเมื อ ง และ
กระบวนการ วิธี การ เครื่องมือที่ใช้ใ นการสื่อสารและการจัดการทางการเมือง การตีความ
สัญญะ และปรากฏการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจต่อความหมายที่เกิดขึน้ ในทางการเมือง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 326 Political Communication and Management
3 (3-06)
Prerequisite :
None
Study in political communication and management approaches, processes,
methods, sign and phenomena interpretations for political understanding.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 327 จิตวิทยาการเมือง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยเน้นพฤติกรรมทาง
การเมืองของบุคคล และประยุกต์ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาใช้ในการอธิบายถึงความแตกต่าง
ของพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล รวมไปถึงพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้ง พฤติกรรม
การเป็นผู้นาหรือในพฤติกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่น ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 327 Political Psychology

3 (3-06)

Prerequisite :
None
Psychological approach which involve with political science. Emphasis on
political behaviors of individual and apply on theories for indicate and explain the
differentiation of political behaviors of individual, including voting behavior, leadership
behavior or other forms of political behaviors.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 328 พลเมืองศึกษา

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่พลเมือง และ
การบ่มเพาะ คุณงามความดี จากศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ตลอดจนทักษะที่จาเป็น
สาหรับการอยู่รว่ มในบริบทการการเมืองทุกระดับ และสังคม รวมไปถึง การศึกษาประชาธิปไตย
การเตรียมตัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดสี าหรับสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 328 Civil Studies

3 (3-06)

Prerequisite :
None
Definition and significance of citizenship, roles and responsibilities of citizens,
cultivation of virtues from moral Ethic knowledge, and necessary skills for living in political
participations at all levels and society, democratic education, preparation for being good
citizens in both present and future societies.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 329 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการ

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวความคิด และหลักการพืน้ ฐานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ
ประยุกต์ใช้สาหรับการบริหารราชการ และการศึกษาทางรัฐศาสตร์ องค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และผลกระทบต่อ
การบริ ห ารราชการ รวมถึ ง สถานะและบทบาทของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ ระบบ
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และภาคประชาชนในปัจจุบัน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 329 Information Systems for Bureaucracy Administration

3 (2-25)

Prerequisite :
None
Concepts and general principles of information systems technology and
apply in practice for government and political science study. The elements of information
system management, relationships between those elements and impacts to government.
Role and status of information systems technology in political system, contemporary political
participation and movement.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 331

องค์การระหว่างประเทศ

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : รศ 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
แนวความคิด ความเป็นมา รูปแบบ โครงสร้าง บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศ การดาเนินการขององค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งวิเคราะห์ถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การระหว่างประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 331 International Organizations
3 (2-25)
Prerequisite :
PO 102 Introduction to International Relations
The concepts, evolution, structure, and role of international organizations;
process of international organizations to resolve international issues such as political,
economic, socio-cultural dimensions; analyzing the accomplishment and collapse of
international organizations.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 332 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
วิชาบังคับก่อน :

3 (3-06)

รศ 104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย หรือ
รป 216 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
บธ 322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทาความผิด ตัวการผู้ใช้ และผู้สนับสนุน
การกระทาความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทาความผิดอีก อายุความ และหลัก
กฎหมายที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 332 Criminal Law : General Principles
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 104 Fundamental Legal Principles or
PA 216 Basic Laws of Public Administration or

BA 322 Introduction to The Science of Law
General principles on criminal law; application of criminal law; punishments
and measures of safety; criminal liability; criminal attempt, principals and supporters,
concurrence of offences; recidivism; prescription, and laws applicable to petty offences.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 333

กฎหมายที่เกี่ยวกับเกษตร
วิชาบังคับก่อน :

3 (3-06)

รศ 104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย หรือ
รป 216 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
บธ 322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมาย
และมาตรการอื่นในการวางแผน การจัดการ การใช้ปัจจัยเกื้อหนุนการทาเกษตรกรรม ทั้งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎกติกาด้านสิ่งแวดล้อม และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์อาหารจากการทาเกษตรกรรม การทาฟาร์ม ปัญหาของทรัพย์สนิ ทางปัญญา การค้า
การเงิน การให้เครดิต รวมถึงการทาธุรกรรมอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 333 Agriculture Law
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 104 Fundamental Legal Principles or
PA 216 Basic Laws of Public Administration or
BA 322 Introduction to The Science of Law
Principles, concepts, theories and state policy; organization; legal measures
and others in planning, managing, utilizing the factor contribution of agriculture deals with
plants and animals: land use, environmental rules, and the use of food products, farming
processes, issues of intellectual property, trade, finance, credit, and general commercial
transactions often arise.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

รศ 334 กฎหมายสิ่งแวดล้อม

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน :

รศ 104 หลักการพืน้ ฐานแห่งกฎหมาย หรือ
รป 216 กฎหมายเบือ้ งต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
หรือ
บธ 322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสหวิทยาการในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายของรัฐ องค์กร มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นใน การวางแผน การจัดการ
การใช้ และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 334 Environmental Law
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 104 Fundamental Legal Principles or
PA 216 Basic Laws of Public Administration or
BA 322 Introduction to The Science of Law
Principles, concepts, theories and relationship among ecological system,
environment and natural resources; multi-disciplinary principle in natural resource and
environment protection; state policy; organization; legal measures and others in planning,
managing, utilizing and protecting natural resources and environment; pollution
management.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 421 การเจรจาต่อรองทางการเมือง

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง ทฤษฎี แนวคิด องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจา
ต่ อ รอง ศิ ล ปะการเจรจาต่ อ รอง ยุ ท ธวิ ธี แ ละการประเมิ น กลยุ ท ธ์ ใ นการเจรจาต่ อ รอง
กระบวนการตัดสินใจและแก้ปัญหาในลักษณะต่างๆ โดยเน้นการใช้หลักการและวิธีการคิด
วิเคราะห์ที่เป็นระบบ การคานวณ ควบคุมและประเมินผลการตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้นักศึกษา

สามารถเสริมสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจในเชิงบริหาร
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 421 Political Negotiation

3 (3-06)

Prerequisite :
None
Principle of negotiation, theories, approach and key elements which
necessary for negotiation, art of negotiations, negotiation tactics and strategic analysis,
decision making and solution finding. Emphasis on imply the principles and systematic
thinking, calculation, control and decision evaluation, which encourage learners to increase
managerial skill and ability.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hours, Self Study 6 hours/week)
รศ 422

ชุมชนกับการจัดการสาธารณะภัย

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่สง่ ผลต่อการเกิดสาธารณะภัยหลายรูปแบบ การเตรียมการบริหารเพื่อรับมือกับสาธารณะภัย
อย่างรอบด้านด้วยการวางแผน กลยุทธการบริหารก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมชุมชนให้พร้อมกับการเผชิญเหตุ โดยการจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณะภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน และการควบคุมฝูงชน และศึกษากรณีการบริหารของ
องค์การของประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 422 Community and Disaster Management
3 (2-25)
Prerequisite :
None
Study the impact of global warming to climate and environment changes

after disaster i.e. flood, drought, cold wave, tsunami, pollution and earth quake. Preparing
of effective disaster management by strategic plan, before , concurrent and after crisis risk
management mob control.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 423 การพัฒนาการเมืองท้องถิ่นไทย

3 (2-25)
วิชาบังคับก่อน : รศ 212 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
แนวคิด ทฤษฎีแ ละบริบ ท ที่ เ กี่ย วกั บ การพัฒ นาการเมือ งการปกครอง เพื่ อ
อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านประชาชน
และข้าราชการประจาและข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง โดยเน้นถึงการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 423 Development of Thai Local Politics
3 (2-25)
Prerequisite :
PO 212 Regional and Local Government and Politics
Concepts, theories, and context of political development to explain political
change and process in local level from perspective of citizen, formal and informal pressure
groups and local officer, both senior and political officer. Emphasis on case studies of
Thailand.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 424 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
วิชาบังคับก่อน :

3 (2-25)
รศ 212 การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

หรือ

ศึก ษาเปรีย บเทีย บรูป แบบ โครงสร้าง การปกครองระหว่างท้องถิ่นไทยและ
ต่างประเทศ แนวโน้มเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์
ระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงสร้างการปกครองส่วนอื่นๆ ระหว่างประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 424 Comparative Local Governments
3 (2-25)
Prerequisite :
PO 212 Regional and Local Government and Politics
Comparative studies in forms and structures of local government among
Thailand and foreign countries. Policy orientation on local governance. Relationship among
local government and other governmental structures in Thailand and foreign countries.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 425
ตะวันออก

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดทางการเมือง และจริยศาสตร์

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สั ง กั ป นิ ย าม ความหมาย และวิ วั ฒ นาการทางปรั ช ญา ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด
ทางการเมืองการปกครองและจริยศาสตร์ตะวันออก และระบบคิดและแนวทางการหาความรู้
ของนักคิดและนักปรัชญาการเมืองการปกครองตะวันออกที่สาคัญ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 425 Eastern Political and Ethical Philosophy, Theories and
3 (2-2Concepts
5)
Prerequisite :
None
Concepts, definitions, significances, history and derivation of eastern political
and ethical philosophies, theories and approaches; Thinking system and knowledge
acquirement from well-known eastern political philosophers.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 426

เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : รศ 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาในปัจจุบันที่สาคัญในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ที่
ก่อให้เกิ ดวิก ฤติและสร้างผลกระทบ และสร้างผลกระทบต่อสังคมโลกทั้งด้านการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมโดยใช้ทฤษฎี และแนวความคิดทางการเมือง และความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในการอธิบาย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 426 World Current Affairs
3 (2-25)
Prerequisite :
PO 102 Introduction to International Relations
The analysis of substantially current situations and issues within international
realm which cause the crises in political, economic and social dimensions and apply basic
concepts and theories of international relations to describe and analyze.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)

รศ 427

ความมั่นคงและสันติภาพศึกษา

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : รศ 102 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบือ้ งต้น
ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงและสันติภาพ พั ฒนาการ
ของความมั่นคงระหว่างประเทศนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศต่าง
ๆ ในประเด็นความมั่นคงและการทหาร การศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงของการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความรุนแรงของภัยคุกคาม ความมั่นคง
และภัย คุ ก คามรู ป แบบใหม่ วิเ คราะห์ ป ระเด็นร่ วมสมั ย เกี่ ย วกั บ ความมั่ นคงและแนวโน้ มใน
อนาคต ปัญหาและภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไทย
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 427 Peace and Security Studies
3 (2-2-

5)
Prerequisite :
PO 102 Introduction to International Relations
Concepts and theories of peace and security issues; development of
international security since the cold war; security and military alliances among international
society, the study of globally political and economic shift which affect to security issues and
intensity of the threat; non- traditional threat and security; contemporary issues and trends
related in security study; difficulties and treats of Thai security.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 428 สัมมนาทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อที่นา่ สนใจ

3 (2-25)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สัมมนาเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ตอ่ สานักความคิด แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ศึกษา
ภายใต้ขอบข่ายวิชารัฐศาสตร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยนักศึกษาจะต้องทารายงานในประเด็นที่
ตนสนใจ และมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 428 Seminar in selected Topic of Political Theories and Concepts
3 (2-25)
Prerequisite :
None
Analysis and critic in seminar on selected topics in political thoughts,
concepts and theories from the past to present.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
รศ 429 กฎหมายอาญาภาคความผิด

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : รศ 332 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
หลักกฎหมายเกี่ยวกับความผิดลักษณะต่าง ๆ ในภาค 2 ของประมวลกฎหมาย
อาญา และความผิดลหุโทษฐานต่าง ๆ
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 429 Criminal Law : Specific Offences
3 (3-0-

6)
Prerequisite :
PO 332 Criminal Law : General Principles
Legal principles pertaining to specific offences in book II of the penal code
and petty offences.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : รศ 332 กฎหมายอาญาหลักทั่วไป
หลักทั่วไปในการดาเนินคดีอาญา อานาจพนักงานสอบสวนและศาล การฟ้อง
คดีอาญา วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ และฎีกา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
PO 431 Criminal Procedure
3 (3-06)
Prerequisite :
PO 332 Criminal Law : General Principles
General principles on litigating criminal cases; power of inquiry officials and
competency of courts; prosecution of criminal cases; procedures in court of first instance,
appealing and revision.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
รศ 432 กฎหมายลักษณะพยาน

3 (3-06)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐาน พยานหลักฐานในการดาเนินคดีแพ่งและ
คดีอาญา
(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)

PO 432 Evidence Law

3 (3-0-

6)
Prerequisite :
None
Legal principles pertaining to evidence; evidence for proceeding civil and
criminal cases.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)

